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ועוד

 תה־צחוזים
בשקיקים

 טעים טבעי,
מרענו מבריא־

 ץוז£81זזו שושנים תה
 \וץוז4נזו26 מנטה תה
 ו^וץוז11£ בבונג תה
פירות תערובת תה

שונים סונים 7
בסופרמרקטים, להשיג
ומעדניות מרקחת בתי טבע, בחי שקם,

 חינם ודוגמא פרוספקט עבור
רמוז-השרון ,46 לת.ד. לכתוב נא

 צמחים תערובת תהחדש!
בן־רגע נמס ופיחת.
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■ ■ א .ת־190 דיזוגוף

1111•  •

•ספרים
•תקליטים
•ציורים

 מוצ״ש) יום(כולל יום פתוח
בלילה ססוו עד

 רובקס
יבוא מעודפי

עוב ועדי מסעדות, למוסדות,
 מגשים קערות, וקיבוצים. דים

 מיוחדים, במחירים וצלחות
 בהזמנות !מגשים יצור אפשרות

מיוחדות.
 תל״אביב, 26 גלויות קיבוץ

830141 ,822962 טלפון:

ת חו ם לו פלסטיי
פיל גליונות, מהמלאי, שוטף
 צבעים עוביים, במידות מים

 או קשיחים שונות, ודוגמאות
 עם וזהב) כסף (כולל רכים

 תחליף וגם דבק. בלי או
רובקס. פלטות וכן לזכוכית

טרידינג, רבי
822926 ,827315 :טלפון

לחייל טומב חן

מכחכים
1 מיד אותם לסלק

 מעלה בימית המתרחש
הקוראים. של חמתם את

 הוא בימית עכשיו שקורה מה
 החוק, שילטון סוף הציונות, סוף

 לא אם — ישראל מדינת וסוף
 שלה, על לעמוד הממשלה תדע

 העם. ואת המדינה את ולהציל
 דרכי־הגי- את רק לא לסגור צריך

 הזה. לשימצה הידוע לאזור שה
החש את המים, את לנתק צריך

 לאלתר ולפנות האספקה ואת מל
 אינו שם שקורה מה הזה. החבל את

 ההפקרות זוהי בהפקרות, גובל
!בעצמה

תל־אביב גולדשטיין, דוד
 למרד, בגלוי קורא אריאל הרב

 אותו לאסור טורה אינו ואיש
 דד (בינתיים). לדיו ולהעמידו

 החבל לתושבי מבטיח רפול רמטכ״ל
 לקדמותו,״ המצב את ״להחזיר

 לפה סכר לשים טורח אינו ואיש
מס המישטרה מפכ״ל שלו. הגדול

 ולהפעיל הוראות־החוק לבצע רג
 בעד לעצור כדי המישטרה את

 רק ונעתר ופריקתו, החוק פריעת
ב עדיין והוא — שידולים אחרי

ה הימין ספק: עוד אין תפקידו.
 כדי הכל עושים ושלוחיו קיצוני
הישראלית. לדמוקרטיה קץ לשים

ירושלים שושני, ודד
 של"שר־ אדיבותו ברוב הממשלה,

 ואלה ארליך׳ שימחה החקלאות,
 מיליארדים הזרימה לו, שקדמו

 ימית, אנשי של הנפוחים לכיסיהם
 הכסף את מנצלים חלקם ועכשיו

המ נגד בעזרתו לפעול כדי הזה
בתקצי מקצצים עת כאותה דינה.

והתר החינוך והסעד׳ הרווחה בי
 התעשייה, לפיתוח כסף איו בות,

 הרחבות העם בשכבות והאבטלה
 בכל המערך אשם לדעתי גוברת.

הפורענות זרע את שזרע הוא זה.

פרם יו״ר
האופציה? איפה

מש (תרתי ו״התלכדותו״ המערך
__השילטון. מיפלגת עם מע)

שמ של והמייגע הארוך בנאומו
 בשורת נשמעה לא פרם עון

 ולא הטריטוריאלית״, ״הפשרה
 ירדן עם מיתקפת־השלום בשורת

 שילטון שטחים. החזרת שתחייב
 חרבנו על לחיות יחייבנו בגדה

 ללא להזדייו ירדו את גם וייאלץ
יש הזה הקסמים מעגל את הרף.

ה הצעת שתתקבל לקוות צריו
 מן חברי-כנסת תשעה שהעלו חוק

 מצב לתקן התובעת 'האופוזיציה,
זה.

 הנאצים רדיפות נכה למשל, כך,
 ממיש- מקבל 2570 של נכות בעל

ב חודשי תגמול בארץ רד־האוצר
 לגר חברו ואילו שקל, 875 סך
 ישירות התגמול את המקבל רל,

454 מקבל המערבית, מגרמניה

למח בי עוברת וחלחלה בימית,
ה את לצרף מציע שבגין שבה

 הם האם ישראל. לממשלת מערך
1 נזק די עשו לא

תל־אביב פיל, צכי

• • •
ה מר. ר ה ק צי פ או ל

 עלה מה :תוהה הקורא
הירדנית״ ״האופציה בגורל

ן המערך של
 מאוחדים היו זזברי־הכנסת רוב

ה הנשק הספקת נגד בהצבעתם
 לירדן. מארצות-הברית מתוחכם
 מדיניותו — ניחא! — הליכוד
 המערבית הגדה החזקת ברורה:

 רמת־הגולו, החזקת גם וכך לנצח,
 ויתר סוריה שירדן, הנחה מתוך

 לנו. ויניחו ״יתעייפו״ ערב מדינות
של הגררותו ביותר תמוהה אך

 מעוף בעלת תוכנית על-ידי לפרוץ
 שראש־הממשלה, נראה אך וחזון,
הג האופוזיציה ויו״ר בגין, מנחם
 אינם פרס, שמעון ביותר, דולה

לזה. מסוגלים
 רגל פשיטת — הנותנת היא

כאחת. ומוסרית קונספטואלית
תל־אביב יהב, דן

• • •
יותר מושלמים הגרמוים

ש מה שבין תפער על
 ממשלת־גרמניה משלמת

שמש מה ובין המערבית
ל ממשלת־ישראל למת

לפיצויים. זכאים
 נותנים שהגרמנים היא עובדה

 שלושה פי רדיפות־הנאצים לנכי
 ממשלת־ישראל שנותנת ממה וחצי

לנכי־הנאצים. בישראל והאוצר

משלו יותר שהם גרמניים, מרקים
שקלים. אלפי שת

קויית־אתא וייס, זאב
• # י•

הטבע■ השלום

 הביע הסובייטי הרמטכ״ל
 פציפיצ- לריעות התנגדות

 מה יש ולקורא סטיות,
לומר.

הממ כל מאוחדות אחד בדבר
הס ללא בעולם, הלאומיות שלות

 פצי- לדיעות ההתנגדות תייגות:
ה ההוכחה הנוער. של פיסטיות
 של הצהרתו היא לכך מאוחרת

 שהרמטכ״ל הסובייטי, הרמטכ״ל
והפלסטי הישראלי האמריקאי,

 ללא מוכנים לעתיד־לבוא, ני
עליה. לחתום ספק

)18 בעמוד (המשך
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